
Benvolgudes famílies,  
 
Som el Carlos i el David, dos estudiants que aquest any hem finalitzat 
els nostres estudis universitaris a l'ESCAC (Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya) i estem preparant el 
nostre projecte de final de grau: un curtmetratge. Aquest 
curtmetratge s'anomena GUSANOS DE SEDA i està 
ambientat a Barberà del Vallès. Gran part del curt està situat 
en diversos espais de la ciutat, ja que es basa, en part, en els 
records del seu director, Carlos Villafaina, exalumne de l’escola 
Can Serra.  
 
És per aquesta raó per la qual vam contactar amb el centre per demanar tant si 
podíem rodar-hi com si podíem buscar algun dels actors que encara ens 
faltaven. Després de la resposta afirmativa vam veure que pot ser una 
experiència molt interessant, tenint en compte que aquest any la Setmana 
Cultural serà dedicada al CINEMA. És per això que el proper dimarts dia 3 
farem un recorregut per les diferents aules explicant el nostre projecte i 
engrescant a tothom que vulgui a participar en el càsting que realitzarem el 
proper dimecres 4 d’octubre a les 16:45.  
 
El nostre curt es rodarà entre els dies 10 i 20 de novembre, però la seqüència a 
Can Serra tindrà lloc en cap de setmana així que no hi haurà problema amb la 
compatibilitat de classes o activitats. Us informarem del dia concret del rodatge.  
 
Què busquem?  
 
El nostre curt tracta sobre dos germans i com han de lidiar amb diferents 
situacions que els ajuden a créixer i madurar. El que estem buscant ara mateix 
és la germana del protagonista.  
 
Perfil: noia 7-9 anys (1r, 2n o 3r). Sense cap característica concreta, estem 
oberts a totes les opcions. El més important és tenir ganes de divertir-se vivint 
l'experiència de participar en un curtmetratge. El càsting serà dimecres 4. 
 
Figuració i extres. Necessitem nens i nenes per simular l'hora de recollida de 
cada dia, també ens fan falta pares, mares i mestres. No es requereix cap 
habilitat especial més enllà de ganes de passar-ho bé i curiositat per saber com 
és una jornada de rodatge. Més endavant donarem detalls de com se 
seleccionaran els/les figurants.  
 
Us esperem el dimecres 4 d’octubre. El càsting es farà al laboratori de l’escola 
(1r pis de l’edifici de Primària). Recordeu, nenes de 7-9 anys (1r, 2n i 3r), 
alumnes de Can Serra.  
 

Moltes gràcies. 
 
 
 


